DemenTalent: Actieve inzet door
mensen met (beginnende) dementie
in Prins Alexander Rotterdam
Actieve inzet op maat
Heeft u geheugenproblemen, niet aangeboren hersenletsel of (beginnende) dementie?
Kunt u daardoor niet meer werken, maar wilt u toch graag nog iets doen? Dan is
DemenTalent misschien iets voor u.
DemenTalent biedt u de kans om u op een laagdrempelige manier in te zetten in uw
buurt. Natuurlijk passend bij wat u zelf wilt en kunt, staat daarbij centraal. We bekijken
samen met u en eventueel uw naaste(n) waar uw interesses en talenten liggen.
Samen zoeken we naar een passende activiteit. Er zijn verschillende mogelijkheden.
Bijvoorbeeld voorlezen op een basisschool, klussen bij een (sport)vereniging of het
onderhouden van een buurttuin.

Werk met waarde
Het kan zijn dat u zich onzeker voelt over of u bepaalde dingen nog wel kunt. Maar, ook
als u beginnende geheugenproblemen heeft, zijn er nog altijd dingen die u wel kunt,
goed in bent en blij van wordt! Werk dat van waarde is voor u en uw omgeving. Het geeft
voldoening en zelfvertrouwen om daarmee aan de slag te gaan. Zo blijft u actief en in
contact met mensen in uw buurt.
Inwerken
Om aan de slag te gaan, wordt u op de werkplek ingewerkt door collega’s. Dit kunnen
professionals en/of vrijwilligers zijn. Iedere werkplek heeft voor u een contactpersoon
waar u met uw vragen terecht kunt.
Wilt u zich inzetten?
Wilt u zich inzetten op een manier die past bij uw mogelijkheden? Wij helpen u graag!
Neem gerust contact met ons op, dan maken we een afspraak.
Joanneke Engel (Buurtwerk)
e-mail: joanneke.engel@buurtwerk.nl
mobiel: 06 83 07 63 71
Joost Kuijpers (Buurtwerk)
e-mail: joost.kuijpers@buurtwerk.nl
Mobiel: 06 10 75 94 27
Irma Hartman (Aafje)
e-mail: irma.hartman@aafje.nl
mobiel: 06 46 64 26 58
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DemenTalent is een methodiek van DAZ en wordt in Rotterdam Prins Alexander
uitgevoerd door Buurtwerk in samenwerking met Aafje.

